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UMAG TROPHY 2021 INFORMACIJE:  

PREHOD MEJE, BIVANJE IN TESTIRANJA 

Pogoji za vstop na Hrvaško brez karantene: 

TRENERJI, STARŠI IN SPREMLJEVALCI 

• negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus 
SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema 
brisa 

 
• dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali 

HAG testa, ki je starejši od 11 dni vendar ni 
starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, 
da ste preboleli covid-19 in od začetka 
simptomov ni minilo več kot šest mesecev 

 
• dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim 

dokazujete, da je preteklo od prejema drugega 
odmerka 14 dni  

TEKMOVALCI  

Kategoriji U8 in U10 

Otroci, mlajši od 12 let, ki potujejo v spremstvu 
starša / skrbnika, ne potrebujejo negativnega 
rezultata testa ali samoizolacije, če starši / 
skrbniki izpolnjujejo enega izmed treh pogojev 
za prehod meje za njih.  

Kategorija U14 

Za kategorijo U14 zaenkrat veljajo enaki pogoji 
kot za trenerje, starše in spremljevalce. Na 
pristojne hrvaške organe smo naslovili prošnjo za 
upoštevanje enakih kriterijev kot za kategoriji U8 
in U10. V primeru potrditve vas nemudoma 
obvestimo. 

 

Pogoji za povratek v Slovenijo brez karantene: 

TRENERJI, STARŠI IN SPREMLJEVALCI 

• dokazilo o negativnem rezultatu PCR testa na 
virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od 
odvzema brisa 

 
• dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 

starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali 
potrdilo zdravnika, da ste preboleli covid-19 in 
od začetka simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev 

 
• dokazilo o cepljenju zoper covid-19 z dokazili o 

pretečeni dobi prejema glede na prejeto 
cepivo 

TEKMOVALCI  

Kategorije U8, U10 in U14 

Vstop v Slovenijo brez odredbe o karanteni se 
omogoči otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja 
mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni 
napoten v karanteno na domu oziroma mu ni 
zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani 
skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali 
skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo. 
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Hoteli in apartmaji: 

Bivanje v izbranih nastanitvenih enotah ni omejeno in ne potrebujete nikakršnih potrdil. 

 

MOŽNOST SUBVENCIONIRANEGA ORGANIZIRANEGA TESTIRANJA: 

Ker želimo omogočiti vašo prisotnost v čim večjem številu vam bomo omogočili PCR testiranje, ki 
ga bomo subvencionirali. Testiranje bo organizirano: 

• v soboto, 5.6.2021 
• med 8.00 in 12.00 uro 
• v hotelu Sol Garden, v konferenčni dvorani 
• posebna – subvencionirana cena; v ponedeljek 31.5. vas preko socialnih omrežij 

obvestimo kakšna bo. Plačilo bo možno na hotelski recepciji. 
 

Informacije o tekmovanju: 

Skupine, razporede ter protokol tekmovalnega dela vam bomo sporočili v začetku prihodnjega 
tedna. 

 

Dodatne informacije: 

NATAŠA HASKIĆ 

+386 40 185 379 
natasa@b4sport.si 

 

 


